
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 

วันที่ 10 มีนาคม 2557 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

..................................... 

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
7. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายบุญปลูก   ณีวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี              (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี              (ไปราชการ) 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล        (ไปราชการ) 
7. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล             (ไปราชการ) 
8. นายไพฑูรย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล             (ไปราชการ) 
9. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล             (ไปราชการ) 
10. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล             (ไปราชการ) 
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11. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล             (ไปราชการ) 
12. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล             (ไปราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายณวัฒน์ โตศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
3. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
4. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
5. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
6. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางกิ่งแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
8. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
10. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
13. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
14. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16. นางชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
17. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
18. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
19. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
20. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
21. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
22. นางอภิรญา อุตรมาตย์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
23. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
24. นายนที ปลื้มจิตต์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
25. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
26. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
27. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
28. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
29. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
30. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
31. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
                                             ประจ าปี พ.ศ. 2557 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเรียนเชิญ 
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                                            ประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็น 
                                            ประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษา 
                                            นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
   ประชุมทุกท่าน วันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2557 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองได้มา
   ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม
   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ 

นายมนตรี  นันตติกูล  -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2557 ตามมติทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556  
  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2557  ตั้งแต่วันที่ 10  
  กุมภาพันธ์  2557 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วนั อาศัยอ านาจตามความ 
  ในมาตรา 25   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียก 
  ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2557   
  แห่งสภาเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  เป็นต้นไป  
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน ประกาศ  ณ  วันที่  3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557  
  นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบ เรื่องแรกวันนี้สภาเทศบาล 

  นครระยองแห่งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
  นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย  
  ขอให้ทุกท่านปรบมือให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้วยครับ  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

เรื่องที่สองรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเปน็พนักงานเทศบาล 
  คือ นางสาวพรรณฑิพา  มหากนก ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน กองคลัง ส านักงาน ก.พ.  
  สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี โอนมารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  
  โดยมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน 
  ธุรการ ระดับ 2 งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ กองการศึกษา  
  เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป 

      เรื่องท่ีสามรับโอนพนักงานส่วนต าบลมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล  
       คือ นายนิทัศน์  พันธุ์สกุล พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน 
       และบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 5 องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร  



 4 

  อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ 
  ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง  
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557  
  เป็นต้นไป 
  เรื่องท่ีสี่การรับโอนพนักงานส่วนต าบลมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล 
  ต าแหน่งบริหาร คือ นางชนิดา  เอมเปีย พนักงานส่วนต าบล  
  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป 7) ส านักปลัด  
  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  
  มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
  ปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป 7) ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล  
  เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป 

(  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

มติที่ประชุม      -  รับทราบ                     

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  
  ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2556   เมื่อวันที ่3 ธันวาคม 2556  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
ประธานสภาเทศบาล                สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2556  
      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข 

  รายงานการประชุมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
       เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2556  
      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

มติที่ประชุม    -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ   
    สมัยที่ 4   ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2556   เมื่อวันที่ 3  

 ธันวาคม 2556  
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีแต่ละสมัยในปี  

   พ.ศ.2557  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2558 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง      
ประธานสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2557 และก าหนดวันเริ่ม 

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2558  
ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบการก าหนดสมัย 
ประชุมสภาด้วยครับ  
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นายมนตรี  นันตติกูล  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย 
  ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ 
  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า 
  ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความ 
  ในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธาน 
  สภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่ 
  เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล     
ประธานสภาเทศบาล    ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ไม่ทราบสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรว่าการก าหนด 

  สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปี พ.ศ. 2557 และก าหนดวันเริ่ม 
  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2558 เห็นควรเป็น 
  เช่นใดขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรกัเร่  ส าราญรืน่ ครบั 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ผมขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ดังนี้  

  สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2557  

สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2    ตั้งแต่วันที่  10  พฤษภาคม  2557       
เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  3    ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม  2557   
  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  4    ตั้งแต่วันที่  10  พฤศจิกายน  2557   
  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2558  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่  10  กุมภาพันธ์  2558 เป็นต้นไป   
       มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น      
ประธานสภาเทศบาล    ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น ได้เสนอก าหนดการ 

  ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีแต่ละสมัยในปี  
  พ.ศ.2557 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก  
  ของปี พ.ศ.2558 ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    -  รับรองถูกต้องนะครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่ามติที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล    เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น ได้เสนอ ดังนี้  

  สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2557  

สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2    ตั้งแต่วันที่  10  พฤษภาคม  2557       
เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  3    ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม  2557   
  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  4    ตั้งแต่วันที่  10  พฤศจิกายน  2557   
  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2558  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่  10  กุมภาพันธ์  2558 เป็นต้นไป   
       มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

มติที่ประชุม      -  เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น เสนอ   

ระเบียบวาระที่  4 ญัตติอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะน าเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   ต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล   

  ปิ่นปลื้มจิตต์ ครับ 

นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล     เทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ปัญหาเรื่องน้ าท่วม 

  ของตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพลที่ดิฉันเคยพูดไปหลายครั้งแล้ว คือท่อแตกหัก  
  ซึ่งขณะนี้รอการซ่อมแซมอยู่ และยังมีท่อประปาแตก และท่อตันอีก ซึ่งน้ า 
  ไมร่ะบายออก น้ าจึงท่วมร้านค้าในตลาดวัดลุ่มฯ ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนมา  
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านผู้บริหารด้วยในเรื่องของการล้างท่อ 
  ในตลาดวัดลุ่มซึ่งควรจะล้างบ่อย ๆ สาเหตุคือไม่ค่อยจะเก็บเศษขยะกัน  
  ส่วนใหญ่จะทิ้งลงท่อตลอด ฝากทางกองช่างด้วยเรื่องซุ้มประตูทางเข้าถนน 
  ยมจินดาไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว ซึ่งขณะนี้ใกล้เดือนเมษายนเข้า 
  มาแล้ว ซุ้มยังไม่ตั้งเลย ไม่ทราบจะทันเดือนเมษายนนี้หรือไม่ เพราะรถ 
  ขบวนต้องเข้าถนนเส้นนั้น รวมทั้งสายไฟฟ้าที่ห้อยเกะกะอยู่บริเวณถนน 
  ทุกเส้นด้วย เพราะรถขบวนต้องผ่านถนนเส้นนั้น และเหลือเวลาอีกแค่ 
  เดือนเดียวเท่านั้นซ่ึงถนนนั้นยาวมาก 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์ 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4  ตามที่ผมได้เคยพูดไปแล้วเรื่องบริเวณหัวเลี้ยวปากคลองท่าเรือ  
  ซึ่งได้มีผู้มาจอดรถกัน ท าให้การจราจรบริเวณนั้นคับแคบไป ขณะนี้ได้รับการ 
  แก้ไขแล้วบางส่วน ผมมีความต้องการให้ท่านผู้บริหารได้ตีเส้นจราจร 
  ให้ชัดเจน ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าตรงนั้นจะใช้ตามเส้นจราจรเก่า ซึ่งเส้นจราจร 
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  เก่าก็ยังมีอยู่ และมีการตกลงกันกับพ่อค้าแม่ค้าเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการ 
  จอดรถตามยาวในเส้น ส่วนตรงหัวเลี้ยวสะพานก็ควรตีเส้นให้ชัดเจน 
  เหมือนกับทางด้านล่าง จึงควรตีเส้นให้ชัดเจนตามแนวเดิม เพ่ือจะได้ปฏิบัติ 
  ให้ถูกต้องและเหมือนกัน ซึ่งจะหารือผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งว่าหากเป็นไปได้ 
  ควรจะตีเส้นจราจรในช่วงเดือนหงาย เพราะเรือจะหยุดหมด และถนนจะ 
  ไม่เปียก เพราะจะท าให้เส้นจราจรทีตี่แห้งและติดง่าย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาล คุณอวบ  วงศ์มหา   

นายอวบ  วงศ์มหา -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายอวบ  วงศ์มหา  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 เรื่องน้ าท่วมบริเวณหน้า 
  วัดเกาะกลอย คือน้ าไม่มีทางไป ปกติน้ าจะระบายไปทางหลังห้างบิ๊กซ ีระยอง  
  แต่ปัจจุบันนี้ห้างเซ็นทรัลได้ก าลังก่อสร้างข้ึนมาอีกแล้ว ซึ่งบริเวณนั้นน้ าจะ 
  ท่วมตลอด จึงขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านผู้บริหารให้ช่วย 
  แก้ไขเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ  วงศ์มหา เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวิโรจน์   

  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภา 
  เทศบาลครับ ผมขออนุญาตอภิปรายเพิ่มเติมจากท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณอวบ  วงศ์มหา ขออนุญาตเอ่ยนาม ในเรื่องของน้ าที่ขังอยู่บริเวณสี่แยก 
  เกาะกลอย ปีที่แล้วมีฝนตกค่อนข้างหนัก และบริเวณสี่แยกเกาะกลอยก็เป็น 
  จุดหนึ่งทีม่ีน้ าท่วมขังมาก ซึ่งเมื่อวานนี้ทางชุมชนเกาะกลอยได้มีการประชุม 
  จัดท าแผนชุมชน ซึ่งได้มีสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน พูดถึง 
  เรื่องนี้ด้วย ผมจึงอยากฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
  หาทางแก้ไข ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อปีที่แล้วน้ าท่วมค่อนข้างมาก และตามทีท่่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลได้บอกว่าบริเวณตรงข้ามห้างบิ๊กซีที่เคยเป็นแหล่งซับน้ า 
  ได้มีการสร้างห้างเซ็นทรัล ซ่ึงปัจจุบันมีการถมค่อนข้างสูง น้ าก็ไม่มีทางไป  
  ดังนั้นจึงต้องฝากทางท่านผู้บริหารว่าควรจะต้องหาทางว่าจะให้น้ าไปลง 
  ตรงไหน และควรท าท่อให้น้ าไหล ไม่เช่นนั้นจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ได้ ปีนี้ 
  ฝนตกลงมาไม่กี่วันมานี้ และมีน้ าท่วมขังบริเวณดังกล่าว ซึ่งผมเกรงว่าจะ 
  รุนแรงขึ้นทุก ๆ ปี หากไม่ด าเนินการแก้ไข ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ขอบคุณครับ   
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์   

นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล     เทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ได้รับเรื่องร้องเรียน 

  จากชาวบ้านโขดศาลเจ้ามาเรื่องน้ าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นมาก ฝากประธานสภาเทศบาล 
  ไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วยแก้ไขปัญหาด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา   

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  -  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

  ทุกท่าน ขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารตามที่ 
  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ปัญหาของพ้ืนที่เขต 1  
  ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเรื้อรัง เมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  
  ผมต้องขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครระยอง คุณธนิต   
  อังควินิจวงศ์ ที่ได้ช่วยแก้ไขปัญหา เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งฝนตกหนักมาก  
  น้ าท่วมหลายจุด การจราจรติดขัดมาก ทางท่านรองนายกเทศมนตรี  
  คุณธนิต อังควินิจวงศ์ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจคือได้สั่งการให้เจ้าหนา้ที่ด าเนินการแก้ไข 
  ปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง 
  ประชาชนได้พอสมควร ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีความต้องการ 
  ให้ผู้บริหารมีการแต่งตั้งทีมงาน และท างานแบบบูรณาการว่าอนาคตเรา 
  ควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนหรือ 
  ถาวรได้ ไม่เช่นนั้นเราก็จะพูดเรื่องนี้กันทุกปี โดยเฉพาะพ้ืนที่เขต 1 ซึ่งเป็น 
  พ้ืนทีท่ี่มีปัญหาเรื่องน้ าท่วมค่อนข้างหลายจุด และจะต้องท าอย่างไร  
  เพราะในอนาคตต้องมีบ้านเรือนที่เพ่ิมข้ึน และในเวลานี้ผมมองว่ายังไม่เข้าสู่ 
  ฤดูฝน ทางส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็ควรจะมีการรีบเร่งในการ 
  ล้างท่อ หรือเศษสิ่งปฏิกูลที่อยู่ตามท่อระบายน้ า เพราะเมื่อเวลาฝนมาแล้ว 
  จะได้ไม่เป็นการกีดขวางการระบายของน้ า  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  -  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล     นครระยอง ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านนายกเทศมนตรี 

  นครระยอง ท่านรองนายกเทศมนตรีนครระยอง และท่านหัวหน้าส่วน 
  ราชการทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  เขต 4 วันนี้ผมจะขอชื่นชมการท างาน คือเสียงตามสายขาดหายไป 2 ปีกว่า  
  แต่ปนีี้ดังทั่วแล้วครับ แต่จะเหลืออยู่แค่จุดหนึ่งหรือสองจุด คือบริเวณ 
  สมุทรเจดีย์ จึงขอฝากท่านผู้บริหารไว้ด้วย ต้องฝากขอบคุณท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วยที่ได้ใส่ใจและลงไปแก้ไขปัญหา 
  ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลน าเสนอ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  
  ขอบคณุครับท่านประธานสภาเทศบาล   
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน ครับ   

นางอ าไพ  วงเวียน  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านรองผู้ว่าราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล    จังหวัดระยอง ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 

  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง เขต 1 ปัญหาของเขต 1 คือปัญหาเรื่องน้ าท่วม ที่ต้องช่วยกัน 
  ทุกครั้งทุกครา สรุปว่าหากจะบริหารอย่างยั่งยืน คือเมื่อท าบริเวณหน้า 
  ห้างบิ๊กซีแล้ว กใ็ห้ท าบริเวณถนนจันทอุดมด้วย ท าไล่มาเลย   
  ถนนเกาะกลอยที่มีปัญหาเมื่อคราวที่แล้วที่น้ าท่วมมาก และตรงข้าม 
  ห้างบิ๊กซคีือให้ท าได้เลย เพราะปัญหาของเขต 1 ที่สมาชิกสภาเทศบาล  
  และพ่ีน้องประชาชนประสบอยู่คือเรื่องน้ าท่วม จึงขอฝากสภาแห่งนี้ว่า 
  ส าคัญทีสุ่ด เพราะว่าตอนนี้ภัยธรรมชาติจะไม่มีเตือนมาก่อนค่ะ คือจะมาเลย  
  ทีเดียวชุดใหญ่ อย่างไรก็ขออนุญาตให้ดูของเขต 1 เรื่องน้ าท่วมก่อนนะคะ  
  เพราะฝนตกครั้งหนึ่งสมาชิกสภาเทศบาลจะได้รับโทรศัพท์จากพ่ีน้อง 
  ประชาชนเป็นประจ าว่าขอเครื่องสูบน้ าก็ด ีหรือขอเครื่องเพ่ือบรรเทาทุกข์  
  ฝากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ด้วยขอบคุณค่ะ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 

  ระยองท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
  การประชุมทุกท่านครับ ต้องขอกราบขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
  ในหลายเขตที่ได้ให้ความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความเดือดร้อน 
  ของพ่ีน้องประชาชนในหลาย ๆ เรื่อง ทุกเรื่องที่ท่านได้กล่าวมาในที่ประชุม 
  สภาแห่งนี้ ผมได้รับเรื่องไว้ทั้งหมดแล้วจะรีบเร่งน าไปแก้ไขปัญหา และผม 
  จะกลับมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งหน้าให้เพ่ือนสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้รับทราบว่าเราได้ด าเนินการไปถึงข้ันตอนไหนแล้ว ส่วนใน 
  บางเรื่องที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้กล่าวมาบางเรื่องก็ได้ด าเนินการแก้ไข 
  ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนบางเรื่องที่เป็นปัญหาที่คั่งค้างอยู่ก็จะให้แต่ละ 
  กองงานหรือส านักงานเร่งรีบเข้าไปแก้ไข จะได้ความคืบหน้ามากน้อย 
  เพียงใดผมจะมาน าชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบในการประชุม 
  สภาเทศบาลครั้งต่อไป ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์อภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล   เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านท้องถิ่น 
     จังหวัดระยอง เรื่องน้ าท่วมนั้นสาเหตุคือว่าน้ าฝนก็เยอะส่วนหนึ่งแล้ว  
     และอีกส่วนหนึ่งมาจากทางข้างบน ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ าดอกกราย  
      อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วที่น้ าท่วมนั้น 

  เกิดจาก 3 อ่างนี้ และประดังกับฝนที่ตกมากในพ้ืนที่เขตเทศบาลนคร 
    ระยอง ซึ่งล้นจากแม่น้ าขึ้นมา ฉะนั้นเมื่อครั้งที่แล้วที่ทางเทศบาลเราน้ าท่วม 

  ซ่ึงจะเกิดจากสาเหตุนี้ด้วย ท าให้น้ าระบายออกจากเทศบาลนครระยองไม่ได้  
  ผมขอฝากกับท่านไว้ด้วยครับว่าหากท่านมีโอกาสประชุมกับทางหน่วยงาน 
  โดยเฉพาะของกรมชลประทานว่าหากเป็นไปได้ช่วงหน้าแล้งควรปล่อยน้ าให้ 
  เพ่ิมมากข้ึน หน้าฝนจะได้มีพ้ืนที่กักเก็บน้ า เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ผมมีเรื่องที่จะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล เผอิญวันนี้สภา 
  เทศบาลนครระยองของเราได้รับเกียรติจากทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ระยองมาเข้าร่วมการประชุมด้วย คือเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วผมได้มี 
  โอกาสไปเข้าร่วมการประชุมท าแผนชุมชนที่ชุมชนเรือนจ า มีอยู่หัวข้อหนึ่ง 
  ซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ และมีความต้องการกราบเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาล และกราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดว่า 
  หากมีโอกาสเข้าร่วมประชุมในเรื่องของจังหวัด ผมมีความต้องการจะให้ช่วย 
  ดูแลในเรื่องของปัญหาอาชญากรรม และการโจรกรรม ฉกชิงวิ่งราว  
  ซึ่งคนในชุมชนบ่นกันมากว่าขณะนี้มีปัญหาเรื่องการฉกชิงวิ่งราวสูงมากเกือบ 
  ทุกวัน เรื่องของปัญหายาเสพติดในชุมชนหลายชุมชน ซึ่งเมื่อสักครู่ได้คุยกับ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ  วงศ์มหา ท่านบอกว่าทางชุมชนเกาะกลอย 
  มีการพูดถึงกันมากในเรื่องของปัญหายาเสพติด เผอิญท่านรองผู้ว่าราชการ 
  จังหวัดอยู่ตรงนี้ ผมจึงขอกราบเรียนท่านว่าหากมีโอกาสผมก็ใคร่ขอวิงวอน  
  และขอให้ท่านช่วยน าเรื่องเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือผู้ที่ม ี
  ส่วนเกี่ยวข้องว่าให้ช่วยสอดส่องดูแลปัญหาเรื่องการฉกชิงวิ่งราว  
  การโจรกรรม และปัญหาเรื่องยาเสพติดด้วย ขอกราบขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

   (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม  
ประธานสภาเทศบาล      วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

  ผมขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์  
  และท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง  คุณณวัฒน์  โตศักดิ์  ที่ได้มาร่วมประชุมกับ 
  สภาเทศบาลนครระยองในวันนี้  ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมการประชุม 
  ทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ  

(ปิดประชุมเวลา 14.50 น.) 
 
 
 
 
 

            (ลงชื่อ)            มนตร ี นันตติกูล            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงชื่อ)        วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์        ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 

                                        (ลงชื่อ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)           อนุสรณ์  สุรนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 

 
 
 


